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Fastighetsnämndens redovisning av
budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av
ej strategiska fastigheter
Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D den 1 juni 2021 och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar:
1. Fastighetsnämnden får pröva frågan om en eventuell avyttring av den donerade
fastigheten Göteborg Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11, avslås.
2. Fastighetsnämndens hemställan om medgivande att avyttra fastigheten Inom
Vallgraven 19:5, Drottninggatan 33, avslås.
3. Fastighetsnämndens hemställan om fastställande av inriktning avseende avyttring av
tomträttsupplåtna fastigheter för annat än bostadsändamål för utökad möjlighet till
framtida avyttringar av fastigheter som bedöms vara icke strategiskt innehav,
godkänns.
4. Fastighetsnämndens hemställan att fastställa angiven inriktning för avyttring av
fastigheter inom områden belagda med restriktioner, såsom till exempel naturreservat
eller strandskydd för utökad möjlighet till framtida avyttringar av fastigheter som
bedöms vara icke strategiskt innehav, avslås.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkade
bifall till yrkande från D den 1 juni 2021.
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Jonas Attenius (S) yrkade bifall till yrkande
från MP, V och S den 30 april 2021 och avslag på yrkande från SD den 3 maj 2021 och
yrkande från D den 1 juni 2021.
Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 3 maj 2021.
Vid omröstning i huvudvotering röstade Axel Darvik (L), Hampus Magnusson (M),
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren
Henrik Munck (D) och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till Henrik Muncks och
Axel Josefsons yrkande om att bifalla yrkandet från D.
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Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall till Daniel Bernmars m.fl. yrkande
om att bifalla yrkandet från MP, V och S.
Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att bifalla Henrik Muncks och Axel
Josefsons yrkande om att bifalla yrkandet från D.
Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta
hade jag röstat för bifall till Henrik Muncks och Axel Josefsons yrkande om att bifalla
yrkandet från D.

Göteborg den 2 juni 2021
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Kommunstyrelsen

Reviderat yrkande

Demokraterna

2021-06-01

Ärende nr 2.1.15.

Reviderat yrkande - Fastighetsnämndens
redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag
till avyttring av ej strategiska fastigheter
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Fastighetsnämnden för pröva frågan om en eventuell avyttring av den donerade
fastigheten Göteborg Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11, avslås.
2. Fastighetsnämndens hemställan om medgivande att avyttra fastigheten Inom
Vallgraven 19:5, Drottninggatan 33, avslås.
3. Fastighetsnämndens hemställan om fastställande av inriktning avseende avyttring
av tomträttsupplåtna fastigheter för annat än bostadsändamål för utökad möjlighet
till framtida avyttringar av fastigheter som bedöms vara icke strategiskt innehav,
godkänns.
4. Fastighetsnämndens hemställan att fastställa angiven inriktning för avyttring av
fastigheter inom områden belagda med restriktioner, såsom till exempel
naturreservat eller strandskydd för utökad möjlighet till framtida avyttringar av
fastigheter som bedöms vara icke strategiskt innehav, avslås.

Yrkande
Fastigheten Nordstaden 25:10, Östra hamngatan 11, har ursprungligen donerats
till Sahlgrenska sjukhuset och övergick i stadens ägo när Västra
Götalandsregionen bildades. Enligt villkor i donationen skall Sahlgrenska fortsatt
vara hyresgäst och tillgodogöra sig avkastningen. Fastigheten förvaltas av
fastighetsnämnden enligt självkostnadsavtal. En juridisk utredning behöver
genomföras för att klargöra om fastigheten kan avyttras och om ansökan om
avsteg från villkor i donationen behöver inhämtas och staden måste respektera
ändamålet med donationen. Fastigheten har ett stort kulturhistoriskt värde och i
stadens regi kan fastigheten erhålla ett mer permanent skydd mot förvanskning.
Fastigheten Inom Vallgraven 19:5, Drottninggatan 33, har Stadsmissionen som hyresgäst.
Stadsmissionen har behov av en centralt belägen fastighet för sin verksamhet och är väl
etablerad på platsen. Av denna anledning skall fastigheten inte avyttras.
Den av fastighetskontoret föreslagna inriktningen att friköp av tomträttsupplåtna
fastigheter för annat ändamål än för bostäder skall medges om inte särskilda skäl
föreligger t ex att framtida stadsutveckling hindras. Genom att friköp för annat ändamål
än bostäder tillåts kan andra verksamheter som t ex handel, kontor, småindustri och
Göteborgs Stad kommunstyrelsen

1 (2)

logistik utvecklas vilket är en viktig fråga för näringslivet. Förutsägbarhet och tydlighet
skall vara utgångspunkter i friköpsprocessen.
Det föreligger en rad olika typer av restriktioner där ändrad markanvändning ibland är
omöjlig och i andra fall ger olika former av inskränkningar men medger exploatering.
Exempel är Natura 2000-områden som är riksintresse där åtgärder som påverkar området
negativt är juridiskt svåra att genomföra. Här hamnar man i ett juridiskt dilemma om
avyttring sker genom att man via ett EU-direktiv är skyldig att skydda och t o m
restaurera dessa områden. Det är även svårt att se någon som är villig att köpa reservat
som inte ger någon intäkt utan enbart kostnader. Andra former av områdesskydd som
naturreservat, naturskyddsområden, biotopskyddsområden och strandskyddsområden har
liknande svårigheter. Det är svårt att leda i bevis att det skulle medföra någon intäkt av
betydelse för staden att avyttra mark med denna typ av restriktioner. Av denna anledning
är det annan typ av mark med bättre ekonomiskt utfall som skall komma ifråga för
avyttring i första hand.
Det ligger i det kommunala uppdraget att avsätta olika typer av områdesskydd kopplat till
naturvårdens behov och även sörja för de kostnader förknippade med såväl inrättande
som skötsel av reservat och skydd av biotoper. Det är ett samhällsuppdrag som är reglerat
genom lagstiftning och är ett ansvar som föreligger som markägare. Genom det av
kommunfullmäktige nyligen antagna miljö- och klimatprogrammet föreligger ett antal
mål vad gäller skydd av biotoper som förutsätter att kommunen har rådighet över
skyddsvärda biotoper. Även i den översiktsplan som är under remissbehandling föreligger
utpekade områden där olika former av biotoper redan är skyddade och nya kandidater på
områden som föreslås ges skydd i framtiden. Vid eventuell avyttring avhänder sig staden
till del legala förutsättningar till biotopskydd och om skydd skall besluts i framtiden kan
ekonomisk kompensation krävas.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2021-05-03
Ärende 2.1.2

Yrkande angående – Fastighetsnämndens
redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag
till avyttring av ej strategiska fastigheter

Förslag till beslut

I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige:
1) Den donerade fastigheten Göteborg Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11,
behålls i stadens ägo.
2) Fastigheten inom Vallgraven 19:5, Drottninggatan 33, behålls i stadens ägo.
3) Fastighetsnämndens hemställan om fastställande av inriktning avseende avyttring
av tomträttsupplåtna fastigheter för annat än bostadsändamål för utökad möjlighet
till framtida avyttringar av fastigheter som bedöms vara icke strategiskt innehav,
godkänns.
4) Fastighetsnämndens hemställan att fastställa angiven inriktning för avyttring av
fastigheter inom områden belagda med restriktioner, såsom till exempel
naturreservat eller strandskydd för utökad möjlighet till framtida avyttringar av
fastigheter som bedöms vara icke strategiskt innehav, avslås.

Yrkandet

Detta yrkande handlar om etiska ställningstaganden. Vilket ansvar har staden för att
bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader? Vilket ansvar har staden för att dokumentera
och levandegöra pandemin 2020-2021 till eftervärlden? Vilket ansvar har staden för de
svaga, utsatta och hemlösa? Vilket ansvar har staden för att vårda och förvalta
naturreservat och strandskyddad mark som staden äger?
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Medicinhistoriska museet på Östra Hamngatan 11

Museet drivs idag av Västra Götalandsregionen, och ska fastigheten eventuellt säljas i
framtiden så är det endast VGR som är lämplig köpare. Om hundra år så kommer det att
vara viktigt att visa upp hur Sverige hanterade pandemin 2020-2021. Här har
medicinhistoriska museet ett stort ansvar att visa upp de insatser som gjordes under dessa
mörka år. Att just nu hantera frågan om försäljning av detta museum måste betraktas som
extremt dålig timing och avsaknad av respekt för pandemins offer. SD vill därför avslå
begäran om försäljning av museet till vidare.
Vidare har byggnaden ett kulturhistoriskt värde. Staden ska behålla sina kulturhistoriskt
viktiga byggnader, vilket SD framhållit i ett tidigare yrkande (Se bilaga 1)

Stadsmissionens hus på Drottninggatan 33

Stadsmissionen jobbar ideellt med en behjärtansvärt och viktig uppgift. Att värna om de
svaga och utsatta. De som på grund av olyckliga omständigheter hamnat snett och nu står
utan bostad kan här få en fristad, ett mål mat och kanske en säng för natten.
Denna fastighet är mycket vacker och en del av det arkitektoniska arvet i Göteborg.
Staden ska därför behålla fastigheten.
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Avyttring av tomträttsupplåtna fastigheter för annat än bostadsändamål
Göteborg befinner sig i ett expansivt skede med många pågående stadsutvecklingsprojekt.
Staden äger även stora tillgångar i mark som kan säljas för att delfinansiera nya
stadsdelar, broar, vägar, skolor och en bättre kollektivtrafik. Därför är det logiskt att
fastighetsnämnden får ansvar för att hantera vilka ickestrategiska fastigheter som kan
säljas till marknadsmässiga priser.
Avyttring av fastigheter med restriktioner, såsom till exempel naturreservat eller
strandskydd.
När staden växer och göteborgarna blir fler är det viktigare än någonsin att värna om våra
parker, skogar och grönområden. Våra naturreservat är heliga och dessa ska behållas i
stadens ägo. Målet måste vara att vi ska ha fler naturreservat för att skydda de små plättar
av grön mark som fortfarande finns kvar. Park och Naturnämnden måste få de resurser
som krävs för att se till att stadens grönområden är rena, välskötta och tillgängliga. SD
anser att inga områden med strandskydd och inga naturreservat ska säljas.

Bilagor
1) SD Återremissyrkande 2020-09-02
Göteborgs Stad kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Återremissyrkande
2020-09-02
Ärende 2.1.4

Återremissyrkande angående – Avyttring av
kommersiella fastigheter inom Higab AB,
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och
Göteborgs Stads Parkerings AB
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
•

•

Ärendet återremitteras till SLK med uppdrag att kategorisera fastigheterna i tre
olika klasser.
1) Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Dessa ska behållas i stadens ägo.
2) Fastigheter med offentliga hyresgäster såsom staten eller VGR. Dessa
fastigheter kan säljas till hyresgästerna.
3) Fastigheter utan kulturhistoriskt värde med privata hyresgäster. Dessa
fastigheter kan säljas om de inte kan utnyttjas till exempelvis skolor
SLK får i uppdrag att utreda om fastigheterna kan utnyttjas för att förvara
kulturnämndens samlingar.

Yrkandet
Det är bra om staden har stora tillgångar och hög soliditet. Man bör noga överväga innan
man säljer mark, byggnader eller bolag.
Om stadens tillgångar reduceras kan det bli svårare att klara av kriser och
lågkonjunkturer. Vidare blir det svårare att driva stora stadsutvecklingsprojekt.
Det råder brist på skolor och förskolor. Staden bör i första hand överväga att utnyttja sina
fastigheter till kommunal verksamhet, exempelvis skolor, innan man säljer dom.
Just nu planerar staden att bygga en lagerlokal för 540 mkr för kulturnämndens
samlingar. Man bör överväga att utnyttja sina egna befintliga lokaler istället för att bygga
en dyr lagerlokal i Angered. När det gäller lagerlokaler så borde dessa kunna anpassas till
en rimlig kostnad.
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Kommunstyrelsen
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna)
2021-04-30

Yrkande angående fastighetsnämndens
redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till
avyttring av ej strategiska fastigheter
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1.

Tjänsteutlåtandet avslås.

2.

Uppdraget om avyttring av ej strategiska fastigheter förklaras fullgjort.

Yrkande
Kommunens markinnehav är en långsiktig resurs, därför vill vi rödgrönrosa
och socialdemokrater inte se en storskalig försäljning. Det gäller både för
fastigheter upplåtna för annat än bostäder och för naturmark med
restriktioner.
Tack vare kommunens markinnehav kan skolor byggas och parker anläggas,
utan att kommunen behöver köpa dyr mark på den privata marknaden. Ett
stort kommunalt markinnehav medger också att kommunen ges möjlighet att i
markanvisningsskedet ställa krav på blandade upplåtelseformer och miljökrav
vid nybyggnation. Med de större organisationsförändringar som är på gång
inom Göteborgs stad, bör kommunen inte sälja centrala kontorslokaler förrän
det är klarlagt att samtliga stadens förvaltningar har tillgång till lämpliga
lokaler.
Strandskydd och riksintresse är inte ett tillräckligt starkt skydd för att privata
aktörer bevarar viktig naturmark. Vid försäljning finns risk att markens
användning ändras i ett längre perspektiv. De värdefulla naturområden som
staden äger ser vi i första hand som en resurs för de människor som lever
idag, för framtida generationer och för den biologiska mångfalden.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-08
Diarienummer 0495/21

Handläggare
Lena Risfelt
Telefon: 031-368 03 61
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se

Fastighetsnämndens redovisning av
budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av
ej strategiska fastigheter
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Fastighetsnämnden får pröva frågan om en eventuell avyttring av den donerade
fastigheten Göteborg Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11, är möjlig.
2. Fastighetsnämndens hemställan om medgivande att avyttra fastigheten Inom
Vallgraven 19:5, Drottninggatan 33, godkänns.
3. Fastighetsnämndens hemställan om fastställande av inriktning avseende avyttring av
tomträttsupplåtna fastigheter för annat än bostadsändamål för utökad möjlighet till
framtida avyttringar av fastigheter som bedöms vara icke strategiskt innehav,
godkänns.
4. Fastighetsnämndens hemställan att fastställa angiven inriktning för avyttring av
fastigheter inom områden belagda med restriktioner, såsom till exempel naturreservat
eller strandskydd för utökad möjlighet till framtida avyttringar av fastigheter som
bedöms vara icke strategiskt innehav, godkänns.

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram och
föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för
kommunen och kan avyttras. Fastighetsnämnden beslutade 2021-02-08 § 25 i enlighet
med yrkande från D, KD, M, L om en hemställan till kommunfullmäktige.
Fastighetsnämnden redovisar två fastigheter där kommunfullmäktiges syn behöver
inhämtas inför ett nästa steg mot eventuell avyttring. Dessa båda fastigheter är fastigheten
inom Vallgraven 19:5 samt fastigheten Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11.
Fastighetsnämnden hemställer om kommunfullmäktiges syn och godkännande av två
föreslagna inriktningar som bedöms kunna ge utökad möjlighet till framtida avyttringar
av fastigheter. Dessa två inriktningar är: tomträttsupplåtna fastigheter för annat ändamål
än bostäder samt fastigheter inom områden med restriktioner. Nämnden avser att genom
fastslagna inriktningar, genom kommunfullmäktiges beslut, kan framtida försäljningar
fortsatt hanteras inom ramen för fastighetsnämndens grunduppdrag. Dessa beslut ger
nämnden en viktig vägledning kring vilka fastigheter som kan ingå i kategori icke
strategiskt fastighetsinnehav och därmed kan avyttras. Fastighetsnämnden föreslår vidare
att uppdraget från kommunfullmäktige förklaras fullgjort.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Bedömning ur ekonomisk dimension

I det fall kommunfullmäktige ger sitt medgivande kommer avyttring av föreslagna
fastigheter ske till marknadsmässigt pris och den översiktliga bedömningen enligt
fastighetsnämnden är att det kan inbringas 90-200 mnkr till staden, vid en försäljning av
de två föreslagna fastigheterna. Försäljningarna bedöms kunna få en viss påverkan på
nämndens driftsekonomi då fastigheterna idag ger ett årligt intäktsöverskott om 2 mnkrr,
men detta bedömas kunna hanteras inom nämndens befintliga ramar. Pandemins påverkan
på samhällsekonomi och fastighetsmarknad är svår att överblicka och prognoser av
marknadens betalningsförmåga och fastigheternas värde är behäftade med större
osäkerhet än normalt.
Vad avser föreslagen inriktning kring avyttring av tomträttsupplåtna fastigheter för annat
än bostadsändamål betingar dessa objekt översiktligt ett marknadsvärde på i
storleksordningen 3,3 mdkr och genererar årliga tomträttsavgälder på cirka 100 mnkr.
Eventuella framtida avyttringar innebär tillskott av likvida medel för staden och ökade
resultatpåverkande reavinster i samband med försäljningarna. Samtidigt får det en
påverkan med minskade årliga tomträttsintäkter. Både effekter på reavinster och
tomträttsintäkter hanteras kommuncentralt idag och får därmed ingen direkt påverkan på
fastighetsnämndens driftsekonomi.

Bedömning ur ekologisk dimension

Staden har inom områden belagda med restriktioner resurser i form av 11 000 hektar
skogsinnehav. Stadens skogar förvaltas utan krav på ekonomisk avkastning. Park- och
naturnämnden förvaltar cirka 6000 hektar skog och all den skog som omfattas av
naturreservat. Inom områden med restriktioner finns även en del av stadens cirka 3000
hektar jordbruksmark. Dessa markinnehav och skötsel av dessa har betydelse för
exempelvis miljömål om biologisk mångfald.
Betydelsen av tillgången till vistelse i natur har under rådande pandemi blivit extra
tydliggjord och frågan om tillgång till stadsnära naturområden värderas med helt nya
ögon. Tillgång till stadsnära naturområden är viktigt ur bland annat ett
folkhälsoperspektiv.

Bedömning ur social dimension

Verksamheter som bedrivs i de två fastigheter som omfattas i hemställan har idag
verksamhet som bidrar med så väl kultur, historia samt verksamhet och samvaro för
personer i utsatt livssituation. Dessa personer och verksamhetsutövare i berörda
fastigheter påverkas direkt av en eventuell avyttring av föreslagna fastigheter.
I utbyggnad av bostäder i de centrala delarna av staden har behovet att finna lösningar för
den kommunala servicen så som exempelvis förskola och grundskolor identifieras som
särskilt svåra. Det råder brist på byggbar mark vilket påverkat utbyggnadsfrågor i de
centrala stadsområdena. I detta fall kan tillgång till fastigheter, som idag inte bedöms som
strategiska innehav, kunna visa sig vara en del av del lösning som staden behöver för
tillskapandet av verksamhetslokaler för kommunalservice.

Bilaga

Fastighetsnämndens handlingar 20201-02-08 § 25
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Ärendet

Ärendet avser fastighetsnämndens återrapportering av kommunfullmäktiges
budgetuppdrag 2020 att föreslå icke strategiska fastigheter för avyttring.
Fastighetsnämnden redovisar två fastigheter där hemställan om kommunfullmäktiges
godkännande vill inhämtas innan eventuell avyttring påbörjas. Nämnden lyfter även två
förslag till fortsatt inriktning för att ges utökad möjlighet till framtida avyttringar av
objekt som bedöms vara av kategorin icke strategiskt fastighetsinnehav för staden.

Beskrivning av ärendet

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram och
föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för
kommunen och kan avyttras. Fastighetsnämnden beslutade 2021-02-08 § 25 i enlighet
med yrkande från D, KD, M, L om en hemställan till kommunfullmäktige.
Fastighetsnämndens hemställan är en återrapportering på genomfört arbete utifrån aktuellt
budgetuppdrag.
Fastighetsnämnden redovisar två fastigheter där kommunfullmäktiges godkännande
behöver inhämtas inför ett nästa steg mot att en eventuell avyttring kan tas.
Dessa båda fastigheter är:
•
•

fastigheten Inom Vallgraven 19:5
fastigheten Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11.

För fastigheten Inom Vallgraven 19:5 behövs kommunfullmäktiges bemyndigande utifrån
att marknadsvärdet överstiger 30 mnkr. Fastigheten Nordstaden 24:10 Östra Hamngatan
är erhållen genom donation. Nämnden vill lyfta frågan om lämpligheten att avyttra
donerad egendom och efterfrågar därför ställningstagande av kommunfullmäktige innan
utredning inleds. Vid en översiktlig bedömning kan 90-200 mnkr inbringas till staden vid
en försäljning av föreslagna objekt. Försäljningarna bedöms ge en viss påverkan på
nämndens driftsekonomi då de aktuella fastigheterna idag ger ett årligt intäktsöverskott
om 2 mnkr, detta anses dock kunna hanteras inom nämndens befintliga ramar.
Fastighetsnämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av två föreslagna
inriktningar som bedöms kunna ge utökad möjlighet till framtida avyttringar av
fastigheter som icke är strategiska innehav.
Dessa två inriktningar är:
-

tomträttsupplåtna fastigheter för annat ändamål än bostäder.

-

fastigheter inom områden med restriktioner.

Nämnden avser att genom fastslagna inriktningar kan framtida försäljningar fortsatt
hanteras inom ramen för fastighetsnämndens grunduppdrag. Nämnden får därmed en
vägledning kring vilka fastigheter som kan ingå i kategori icke strategiskt
fastighetsinnehav och därmed kan avyttras.
Frågorna som fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktiges om är att två
fastigheter ska prövas för eventuell avyttring samt två inriktningar som stöd för
kommande eventuella avyttringar, är samtliga av principiell betydelse och ska utifrån
detta underställas kommunfullmäktige.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Fastighetsnämndens förslag

Förslag till fastigheter att /pröva för eventuell avyttring:
Drottninggatan 33

Inom Vallgraven 19:5

Stadsmissionen

Östra Hamngatan 11

Nordstaden 24:10

Medicinhistoriska muséet

Förslag till två inriktningar:
Friköp av tomträttsupplåten fastighet för annat ändamål än bostad skall medges om inte
särskilda skäl talar emot, te x att genomförande av stadsutveckling hindras. Friköp sker
till marknadsvärde med beaktande av om fastigheten bedöms färdigutvecklad.
Nämnden föreslår en principiell inriktning som väntas öka tydligheten och
förutsägbarheten om att tomträttsupplåtna objekt som inte är bostäder kan avyttras på
förfrågan. Totalt upplåts cirka 740 tomträtter inom denna kategori varav drygt 600
betingar bedömda marknadsvärden av betydelse, sammanlagt drygt 3,3 mdkr.
Försäljning tillåts av fastighet belagd med restriktion, såsom
till exempel naturreservat och strandskyddad mark, som innebär att stadsutveckling inte
är möjlig under överskådlig tid.
Nästan 30 procent av kommunens ägda mark, 7 000 hektar av totalt 25 100 hektar, är
belagd med någon form av restriktion eller skydd såsom riksintresse, naturreservat,
naturskyddsområde, strandskydd och biotopskydd. Markanvändningen kan inom delar av
dessa områden sägas ha nått ett stadie där det framtida nyttjandet klargjorts och därför
inte inom överskådlig tid kommer att bli föremål för stadsutveckling.

Fastighetsnämndens bedömning i sammandrag

De förslag till avyttringar som lämnas av nämnden avser innehav som inte bedöms som
nödvändigt för genomförandet av stadens uppdrag. Det är exempel på fastigheter som inte
inom överskådlig tid behövs för stadsutveckling, försörjning av kommunala ändamål, för
genomförande av pågående utvecklingsprojekt eller som inte tillför en avgörande
samhällelig nytta inom kommunens grunduppdrag. Efterhand som arbetet med översynen
av markinnehavet får en mer konkretiserad inriktning och att arbetet med ny ÖP och
behoven av kommunala bebyggda fastigheter tydliggörs, kan kontoret komma att föreslå
ytterligare fastigheter för försäljning.
Fastighetsnämnden föreslår en principiell inriktning som väntas öka tydligheten och
förutsägbarheten att tomträttsupplåtna objekt kan avyttras. Det finns tomträtter som
visserligen kan finnas inom stadsutvecklingsområden, men där kommunen i praktiken har
liten rådighet över tomträtten. Föreslagen inriktning medger avyttring av tomträtter för
bland annat samhällsviktig verksamhet, men där kommunalt ägande inte är nödvändigt.
Möjlighet att neka avyttring vid förfrågan behöver alltjämt finnas för att säkerställa
rådighet över tillräckligt innehav för till exempel kommunala ändamål så att
stadsutveckling kan genomföras.
Ärendet innehåller förslag till inriktning för att tillåta avyttring av fastigheter med
restriktioner, tex naturreservat. I vilken mån det finns intresse och någon marknad av
betydelse för att förvärva fastigheter belagda med restriktioner är svårt att bedöma baserat
på de enskilda förfrågningar som inkommer. Sannolikheten för stora avyttringar bedöms
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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som låg, men skulle intresse och marknad finnas kan det innebära en påverkan på
sysselsättningen inom park och naturförvaltningen såsom förvaltare av mark inom
reservatsområden.
Avyttring av fastigheten Inom Vallgraven 19:5
Fastigheten bedöms ha ett marknadsvärde som överstiger 30 mnkr och därmed
fastighetsnämndens bemyndigande för avyttringar av fast egendom.
Kommunfullmäktiges medgivande krävs därför.
Fastighet erhållen genom testamente
Staden har genom testamente erhållit fastigheten Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11,
där Medicinhistoriska muséet huserar. Fastighetsnämnden anser frågan om lämpligheten
att avyttra donerad egendom som principiellt viktig, och efterfrågar därför
ställningstagande av kommunfullmäktige innan utredning inleds.
Avyttring av tomträttsupplåtna fastigheter som inte är bostäder
Motsvarande inriktningsbeslut avseende bostäder har tidigare fattats av
kommunfullmäktige och kontoret bedömer därför frågan vara av principiell betydelse.
Avyttring av fastigheter med restriktioner
Kontoret bedömer frågan vara av principiell betydelse när det gäller att ytterligare
konkretisera inriktningen för stadens ägande av fastigheter där stadsutveckling och
exploatering inte möjliggörs under överskådlig tid.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret konstaterar att fastighetsnämndens ärende innehåller dels
hemställan att få kommunfullmäktiges syn innan eventuell avyttring av de två föreslagna
objekten: fastigheten Inom Vallgraven 19:5 samt fastigheten Nordstaden 24:10, Östra
Hamngatan 11.
Fastigheten Inom Vallgraven 19:5 innehåller idag Stadsmissionens olika verksamheter
och där har hyresgästen sagt upp sitt hyresavtal till den sista november 2020. Hyresgästen
önskar ett nytt avtal efter uppsägningsperioden om 3 månader åt gången bedöms ha ett
marknadsvärde som överstiger 30 mnkr. Fastighetsnämnden ska begära
kommunfullmäktiges medgivande för avyttringar av fast egendom.
Fastigheten Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11 som idag Medicinhistoriska museet
har sin verksamhet har erhållits genom testamente. Fastighetsnämnden anser frågan om
lämpligheten att avyttra donerad egendom som principiellt viktig. Fastighetsnämnden
efterfrågar därför ställningstagande av kommunfullmäktige innan utredning inleds inför
en eventuell avyttring. En juridisk bedömning är inte genomförd som besvarar frågan om
det är möjligt att försälja fastighet erhållen genom testamente som bland annat stipulerar
användning av fastighet innan frågan lyfts för kommunfullmäktiges ställningstagande.
Stadsledningskontoret bedömer att detta bör vara en del av och omfattas i ett nästa steg
inom ramen för fastighetsnämndens uppdrag att föreslå eventuella icke strategiska
fastigheter för avyttring i det fall kommunfullmäktige ger sitt medgivande till att
fastigheten prövas för detta.
Fastighetsnämnden förslår vidare att uppdraget från kommunfullmäktige förklaras
fullgjort. Stadsledningskontoret bedömer att det i nästa steg krävs ytterligare analys av
fastighetsnämnden innan en verklig avyttring kan genomföras. I kompletterande
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

5 (6)

uppföljning december 2020 föreslås att budgetuppdrag från 2019/2020 överförs till nytt
uppdrag enligt följande - Uppdraget till fastighetsnämnden att genomföra försäljning av
kommunalt mark- och fastighetsinnehav samt tomträtter avslutas och övergår i liknande
uppdrag i Budget 2021. Med hänvisning till ovanstående föreslår inte
stadsledningskontoret att fastighetsnämndens uppdrag förklaras fullgjort i detta ärende.

Fastighetsnämnden lyfter även i sin hemställan förslagen på två inriktningar som anses
vara av principiell art och som därför bör ställas under kommunfullmäktiges prövning.
Dessa två inriktningar är:
•
•

Avyttring av tomträttsupplåtna fastigheter för andra ändamål än bostäder.
Avyttring av fastigheter med restriktioner.

Stadsledningskontoret konstaterar att det av fastighetsnämnden i detta steg inte lämnas
några tänkbara förslag på hur många fastigheter som kan komma i fråga för eventuell
avyttring, i det fall fastighetsnämndens båda inriktningar blir fastställda. Detta utifrån att
budgetuppdragets inriktning är att ta fram och föreslå mark, fastigheter och övriga
tillgångar som inte är strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras.
Enligt fastighetsnämndens handling anges att cirka 700 fastigheter ingår i listan över
tomträttsupplåtna med andra ändamål än bostäder. Det framgår att den föreslagna
principen om avyttring av fastigheter med restriktioner inte kunnat bli prövad mot den
inriktning som ny föreslagen översiktsplan pekar ut användning av staden ytor. Det
påverkar denna inriktning som då endast bör vara möjlig att använda i begränsad form för
att säkerställa fortsatt kommunal rådighet över av ÖP utpekad användning av exempelvis
mark där bebyggda fastigheter ingår.
Fastighetsnämndens bedömning om att kommunfullmäktiges beslut kan ge vägledning
för att identifiera övriga icke strategiska fastigheter kan till viss del anses vara korrekt.
Även om kommunfullmäktige ger sitt medgivande för de två föreslagna inriktningarna,
bör fastighetsnämnden, inom sitt grunduppdrag, kunna genomföra försäljning av icke
strategiska fastigheter i enlighet med inriktningen i 2020 års budgetuppdrag. Detta kan
ske inom nämndens bemyndigande eller efter hemställan för objekt som faller utanför
detta bemyndigande eller som identifieras som av principiell beskaffenhet och därmed
ska underställas kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör av fastighetsnämnden också hållas
informerad om genomförda försäljningar inom ramen för ordinarie uppföljningsprocess.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Fastighetsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-04-19

Rättelse av fastighetsnämndens justerade
protokoll den 8 februari 2021, § 25,
beslutspunkt 2, 3772/20
§ 101, 3772/20
Beslut
Enligt fastighetskontorets förslag:
Fastighetsnämnden beslutar enligt beslutsats 4 efter följande strykning:
Fastighetsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige om medgivande att avyttra
fastigheten Inom Vallgraven 19:5 samt hemställer om utökat kommunbidrag motsvarande
2 miljoner kronor årligen.

Handling
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-19

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Park- och naturnämnden
Västra Götalandsregionen
Stadsmissionen

Dag för justering
2021-04-28
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1 (2)

Fastighetsnämnden

Vid protokollet
Sekreterare
Sirpa Bernhardsson

Ordförande
Mats Ahdrian

Justerande
Emmali Jansson
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Fastighetskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-08
Diarienummer 3772/20

Handläggare:
Nina Skoger
Telefon:368 11 77
E-post: nina.skoger@fastighet.goteborg.se

Rättelse av fastighetsnämndens justerade
protokoll avseende sammanträdet den 8
februari 2021, § 25, beslutspunkt 2, 3772/20
Förslag till beslut
I Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutar enligt beslutsats 4 efter följande strykning:
Fastighetsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige om medgivande att avyttra
fastigheten Inom Vallgraven 19:5 samt hemställer om utökat kommunbidrag motsvarande
2 miljoner kronor årligen.

Sammanfattning
Ärendet avser återrapportering av kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2020 till
fastighetsnämnden att föreslå icke strategiska fastigheter för avyttring. I tjänsteutlåtandet
av den 7 december 2020 redovisades bl.a. en fastighet med fastighetsbeteckningen Inom
Vallgraven 19:5 med adress Drottninggatan 33 att hemställa om kommunfullmäktiges
prövning innan eventuell avyttring med anledning av att fastigheten bedöms ha ett
marknadsvärde överstigande 30 Mkr.
De i tjänsteutlåtandet föreslagna försäljningarna får viss påverkan på kontorets
driftsekonomi då de aktuella fastigheterna idag ger ett årligt intäktsöverskott om 2 Mkr
varför kontoret kommuncentral sökte kompensation för intäktsbortfallet.
Förslaget till beslut gällande avyttring av den aktuella fastigheten formulerades i
beslutspunkt 4 i tjänsteutlåtandet enligt följande:
”Fastighetsnämnden hemställer till Kommunfullmäktiga om medgivande att avyttra
fastigheten Inom Vallgraven 19:5 samt hemställer om utökat kommunbidrag motsvarande
2 miljoner kronor årligen.”
Fastighetsnämnden beslutade den 8 februari 2021 i enlighet med yrkande från D, KD, M
och L. Yrkandet från D, KD, M och L var enligt följande:
"Fastighetsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige om medgivande att avyttra
fastigheten Inom Vallgraven 19:5 samt hemställer om utökat kommunbidrag motsvarande
2 miljoner kronor årligen."
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Av förbiseende har emellertid fastighetsnämndens formulering av § 25, beslutspunkt 2,
blivit felaktigt utformad i det sedermera justerade protokollet enligt följande:
”Fastighetsnämnden beslutar enligt beslutsats 4 efter följande strykning:
’Fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om medgivande att avyttra
fastigheten Inom Vallgraven 19:5.‘”
Fastighetsnämndens justerade protokoll av den 8 februari 2021, § 25, beslutspunkt 2,
förslås därför att rättas i enlighet med yrkandena från D, KD, M och L enligt föreslaget
beslut.
Beslutspunkt nr 1 från nämndsammanträdet den 8 februari 2021 står fast och har
antecknats korrekt. Endast beslutspunkt 2 omfattas av rättelsen.

Bilagor
1.

Tjänsteutlåtande av den 7 december 2020 Redovisning av KF budgetuppdrag
2020 förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter

2.

Yrkande från D, KD, M och L

3.

Utdrag ur protokoll från fastighetsnämndens sammanträde den 8 februari
2021, § 25, 3772/20

Martin Öbo
Fastighetsdirektör

Karin Frykberg
Avdelningschef
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Fastighetsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-08

Redovisning av KF budgetuppdrag 2020
förslag till avyttring av ej strategiska
fastigheter
§ 25, 3772/20
Beslut
Fastighetsnämnden beslutar i enlighet med yrkande från D, KD, M, L;
1. Fastighetsnämnden yrkar bifall till tjänsteutlåtandets beslutsatser 1, 2, 3, 5 och 6.
2. Fastighetsnämnden beslutar enligt beslutssats 4 efter följande strykning:
”Fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om medgivande att
avyttra fastigheten Inom Vallgraven 19:5.

Tidigare behandling
Bordlagt 2020-12-07, § 255

Handlingar
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-07
Yrkande D, KD, M, L den 2020-12-07
Yrkande MP, V den 2021-02-05
Yrkande S den 2021-02-08

Yrkanden
Patrik Höstad (D) yrkar bifall till yrkande från D, KD, M och L
Emmali Jansson (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V om återremiss
Robert Hammarstrand (S), Emmali Jansson (MP) och Bobbo Malmström (V) yrkar
avslag till tjänsteutlåtandet i sin helhet

Propositionsordning
Ordföranden Mats Ahdrian ställer proposition på yrkandena finner att nämnden beslutat
avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.
Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag
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Fastighetsnämnden

Omröstning
Godkänd voteringsproposition: ”Ja-röst för avslag och Nej-röst för bifall till
återremissyrkande från MP och V”.
Hampus Magnusson, Robert Hammarstrand, Patrik Höstmad, Anders Karlsson, Jennifer
Cardell, Peter Danielsson och Mats Ahdrian röstar Ja (7).
Bobbo Malmström och Emmali Jansson röstar Nej (2).
Fastighetsnämnden beslutar därmed att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Propositionsordning
Ordföranden Mats Ahdrian ställer härefter proposition på återstående yrkanden och finner
att nämnden beslutat bifalla Patrik Höstmads yrkande.

Reservationer
Robert Hammarstrand (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om avslag.
Emmali Jansson (MP) och Bobbo Malmström (V) reserverar sig till förmån för sitt
yrkande om återremiss.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Park och naturförvaltningen
Västra Götalandsregionen
Stadsmissionen

Dag för justering
2021-02-24
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Fastighetsnämnden

Vid protokollet
Sekreterare
Sirpa Bernhardsson

Ordförande
Mats Ahdrian

Justerande
Emmali Jansson
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Fastighetsnämnden 2020-02-08
Ärende 26 Dnr 3772/20

Yrkande D, KD, M, L

Yrkande över Redovisning av KF budgetuppdrag 2020 förslag till avyttring av
ej strategiska fastigheter
Förslag till beslut
I Fastighetsnämnden:
1. Fastighetsnämnden yrkar bifall till tjänsteutlåtandets beslutssatser 1, 2, 3, 5 och 6.
2. Fastighetsnämnden beslutar enligt beslutssats 4 efter följande strykning:
"Fastighetsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige om medgivande att avyttra fastigheten Inom
Vallgraven 19:5 samt hemställer om utökat kommunbidrag motsvarande 2 miljoner kronor årligen."

Motivering
Istället för att hemställa om utökat kommunbidrag vid avyttringar bör fastighetsnämnden tillsammans
med fastighetskontoret arbeta med strategier för effektivisering av förvaltning i kvarvarande bestånd
och aktiv avyttring av ej strategisk mark och fastigheter, särskilt i de fall avkastningen är låg, samt
över tid anpassa organisationen till ett minskat och mer fokuserat och aktivt mark- och
fastighetsinnehav.

Sid 1

Yrkande MP, V
Fastighetsnämnden 2021-02-08

26. Yrkande angående avyttring av ej strategiska fastigheter
Fastighetsnämnden beslutar:
punkterna 2 och 6 återremitteras för att fastighetskontoret ska återkomma med nytt underlag
med förslag på hur försäljning av fastigheter belagda med restriktioner kan genomföras för
att långsiktigt stödja syftet med restriktionen. Mark vars enda restriktion är strandskydd tas
bort från förslaget.
Punkterna 1 och 3-5 avslås
Motivering:
Viss mark med restriktioner kan säljas, om det görs på ett sätt som uppfyller och helst även
stärker syftet med restriktioner. Ideella föreningar som vill bidra till skötsel av värdefull
naturmark, eller småskalig naturturism skulle kunna vara exempel på sådana avyttringar.
Eventuellt kan kommunen i vissa fall avtala om förbud för vidareupplåtelse. Strandskydd är
inte ett tillräckligt starkt skydd, avyttringar inom dessa områden bör prövas utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet.
Tack vare kommunens markinnehav kan skolor byggas och parker anläggas, utan att
kommunen behöver köpa dyr mark på den privata marknaden. Inte minst vid stadsutveckling
vid Kvillebäcken kan vissa fastigheter som nu är upplåtna med tomträtt komma att användas
till kommunala behov. Markinnehav är en långsiktig resurs, varför vi inte vill se en storskalig
försäljning av fastigheter upplåtna för annat än bostäder, utan pröva försäljning utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet.
Med de större organisationsförändringar som är på gång inom Göteborgs stad, bör
kommunen inte sälja centrala kontorslokaler förrän det är klarlagt att samtliga stadens
förvaltningar har tillgång till lämpliga lokaler. Även det långsiktiga behovet av skolor bör vara
tryggat innan ytterligare försäljningar sker.

Yrkande (S)
Fastighetsnämnden
Ärende 26
21-02-08

Yrkande angående redovisning av KF budgetuppdrag 2020 förslag till avyttring av ej
strategiska fastigheter
Vi anser att gällande inriktning för stadens markägande (FN 2015-12-15 § 319 dnr 2524/14) skapar
en rimlig och väl avvägd balans mellan att förvalta och förädla göteborgarnas gemensamma
förmögenhet, och att i vissa fall avyttra stadens fastighetsinnehav. Från vår utgångspunkt finns det
inte heller skäl som motiverar en ökad avyttring av kommunal egendom på det sätt som avses i
föreliggande tjänsteutlåtande.
Förslag till beslut
Att avslå tjänsteutlåtandet i sin helhet.

Robert Hammarstrand (S)

Jennifer Cardell (S)

Sven Carlsson (S)

Fastighetskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-12-07
Diarienummer 3772/20

Handläggare
Nina Skoger
Telefon: 368 11 77
E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se

Redovisning av KF budgetuppdrag 2020
förslag till avyttring av ej strategiska
fastigheter
Förslag till beslut
I Fastighetsnämnden
1. Fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa angiven
inriktning avseende avyttring av tomträttsupplåtna fastigheter för annat än
bostadsändamål
2. Fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa nedan
angiven inriktning för avyttring av fastigheter inom områden belagda med
restriktioner, såsom te x naturreservat eller strandskydd
3. Fastighetsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige om beslut avseende
principfrågan om den donerade fastigheten Göteborg Nordstaden 24:10 skall
prövas för avyttring
4. Fastighetsnämnden hemställer till Kommunfullmäktiga om medgivande att
avyttra fastigheten Inom Vallgraven 19:5 samt hemställer om utökat
kommunbidrag motsvarande 2 miljoner kronor årligen.
5. Fastighetsnämnden ställer sig för egen del bakom förslag till inriktning i
punkterna 1 och 2 ovan, avyttring av Inom Vallgraven 19:5 samt hemställan till
kommunfullmäktige enligt punkt 3 huruvida avyttring skall prövas möjlig.
6. Fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige förklarar uppdraget, att
föreslå ej strategiska fastigheter för avyttring, fullgjort med hänvisning till att
framtida försäljningar fortsatt hanteras inom ramen för fastighetsnämndens
grunduppdrag.

Sammanfattning
Ärendet avser återrapportering av kommunfullmäktigs budgetuppdrag 2020 till
fastighetsnämnden att föreslå icke strategiska fastigheter för avyttring.
I detta tjänsteutlåtande redovisas två fastigheter att hemställa om kommunfullmäktiges
prövning innan eventuell avyttring samt två förslag till inriktningar till stöd för avyttring.
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Förslag till fastigheter att avyttra/pröva för avyttring:
Drottninggatan 33
Östra Hamngatan 11

Inom Vallgraven 19:5
Nordstaden 24:10

Stadsmissionen
Muséeum

Försäljningsvärden bedöms till 90-200 mkr. Driftpåverkan med intäktsbortfall om 2 mkr
årligen.

Förslag till två inriktningar:
Kontoret föreslår en principiell inriktning som väntas öka tydligheten och
förutsägbarheten om att tomträttsupplåtna objekt som inte är bostäder kan avyttras på
förfrågan. Inom gruppen finns upplåtelser till hel- eller delägda kommunala bolag, samt
upplåtelser till Västra Götalandsregionen som sammantaget motsvarar fastighetsvärden
om drygt 1,1 Mdkr och som idag genererar en årlig intäkt i form av tomträttsavgäld om
ca 40 Mkr.

Friköp av tomträttsupplåten fastighet för annat ändamål än
bostad, skall medges om inte särskilda skäl talar emot, te x att
genomförande av stadsutveckling hindras. Friköp sker till
marknadsvärde med beaktande av om fastigheten bedöms
färdigutvecklad.

Kontoret föreslår även att en inriktning beslutas som ger tydligare stöd för avyttring av
mark inom område belagt med restriktioner.

Försäljning tillåts av fastighet belagd med restriktion, såsom
t ex naturreservat och strandskyddad mark, som innebär att
stadsutveckling inte är möjlig under överskådlig tid.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Enligt en översiktlig bedömning kan mellan 90-200 Mkr inbringas vid en försäljning av
två föreslagna objekt. Försäljningarna får viss påverkan på kontorets driftsekonomi då
fastigheterna idag ger ett årligt intäktsöverskott om 2 Mkr. Kontoret söker
kommuncentral kompensation för intäktsbortfallet.
Nordstaden 24:10 – Medicinhistoriska muséet
Fastigheten är ursprungligen donerad till Sahlgrenska sjukhuset men övergick i stadens
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ägo när landstinget separerades och bildade Västra Götalandsregionen 1999. Enligt
villkor i donationen skall Sahlgrenska fortsatt vara hyresgäst och tillgodogöra sig
avkastningen. Fastigheten förvaltas av fastighetsnämnden enligt självkostnadsavtal.
Fastigheten är svår att marknadsbedöma, och bidrar till det stora spannet i uppgivna
realiserbara värden. Värdet är beroende av framtida användande. Vidare juridisk
utredning behövs för att klargöra om fastigheten är möjlig att avyttra med hänsyn till
villkor i donationen, och om permutation i så fall behövs. Objektet förs upp för
principiellt ställningstagande om utredning kring ett sådant förfarande skall inledas. För
närvarande pågår grundförstärkning av fastigheten.
Utöver föreslagna objekt finns stora värden i drygt 600 fastigheter upplåtna med tomträtt
för annat ändamål än bostäder. Dessa betingar ett översiktligt och försiktigt bedömt
marknadsvärde om 3,3 Mdkr. De inbringar idag sammantaget drygt 100 Mkr i
tomträttsavgälder årligen. Inom gruppen finns upplåtelser till Västra Götalandsregionen
motsvarande ungefär en fjärdedel av det totalt bedömda värdet i gruppen, och även
motsvarande andel av avgälderna. Inom gruppen finns även upplåtna fastigheter till heleller delägda kommunala bolag. Ändamålet med tomträttsupplåtelsen till dessa två
kategorier är varierat (vård, bostad, parkering, park/natur, kommersiellt) och
sammantaget motsvarar deras fastighetsvärden drygt 1,1 Mdkr och en årlig avgäld om ca
40 Mkr.

Bedömning ur ekologisk dimension
Inom områden belagda med restriktioner finns en del av stadens 11.000 hektar stora
skogsinnehav. Stadens skogar förvaltas utan krav på ekonomisk avkastning.
Park och naturnämnden förvaltar ca 6.000 hektar skog och all den skog som omfattas av
naturreservat. Enligt antagen skogsplan ska skogen och skötseln utgöra en del av stadens
miljöarbete och bidra till att förstärka den biologiska mångfalden, natur, kultur och
friluftsliv samt bidra till grön rehabilitering och turism.
Inom områden med restriktioner finns även en del av stadens ca 3.000 hektar
jordbruksmark. Jordbruksmarken upplåts med arrende. Som arrendator är såväl
incitament som möjligheter att investera i fastigheten begränsade då egendomen ägs av
kommunen, vilket ibland uttrycks hämmande för den som vill utveckla jordbruk eller
bostad. Även kommunens möjligheter att stimulera och investera i fastigheterna är
begränsade.
Restriktionerna i sig medför, tillsammans med lagstiftning och utpekad markanvändning i
översiktsplan, ett skydd mot ändrad användning i annan ägares hand. Avyttring av mark
och skog inom områden med restriktioner kan få såväl positiv som negativ påverkan.
Sannolikheten för omfattande avyttringar bedöms låg men skulle vid händelse kunna
medföra att stadens möjlighet att ta socialt ansvar påverkas, liksom stadens möjlighet att
för egen del påverka målet om biologisk mångfald och utvecklade naturvärden.

Bedömning ur social dimension
Medicinhistoriska muséets verksamhet innefattar historia och kultur och används i viss
utbildningsverksamhet.
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Stadsmissionens verksamhet som bedrivs på Drottninggatan 33 rymmer en stor social
dimension, där erbjuds meningsfull sysselsättning, samvaro och möjlighet för
medborgare i mer utsatta livssituationer att naturligt utgöra en del av samhället. För det
fall att fastigheten skulle komma i ny ägares hand bedöms risken som stor att
verksamheten inte kan vara kvar på platsen.

Samverkan
Behov av facklig samverkan har inte bedömts finnas.

Bilagor
1.

Avyttring separat pågående ärenden

2.

Kartbilagor föreslagna fastigheter för avyttring
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Ärendet
Ärendet avser återrapportering av kommunfullmäktigs budgetuppdrag 2020 till
fastighetsnämnden att föreslå icke strategiska fastigheter för avyttring. Tjänsteutlåtandet
redovisar två fastigheter att hemställa om kommunfullmäktiges syn innan avyttring
påbörjas, samt två förslag till fortsatt inriktning för utökad möjlighet till framtida
avyttringar.

Beskrivning av ärendet
I kommunfullmäktiges budget 2020 anges att ”Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta
fram och föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för
kommunen och kan avyttras”. Likalydande uppdrag har getts till flera förvaltningar och
bolagssfären. Genom detta ärende föreslår kontoret dels fastigheter att förbereda för
avyttring och dels ett par principer för att ytterligare konkretisera inriktning och
underlätta avyttringar framgent.
Gränsdragningar
Avyttringar av fastigheter sker redan som en del av fastighetsnämndens löpande arbete
inom nämndens grunduppdrag, och inom de ramar och bemyndiganden som
kommunfullmäktige givit nämnden. Det finns ingen tydlig avgränsning mellan nämndens
grunduppdrag och det särskilt givna uppdraget i budget 2020. Budgetuppdraget kan
tolkas som att återrapportering till kommunfullmäktige skall ske för avyttringar som
enligt gängse ordning beslutas av fastighetsnämnden. Avyttringar som kan anses
principiellt viktiga skall redan enligt gängse ordning ställas under kommunfullmäktiges
prövning. Kontoret har uppfattat uppdraget som en önskan att kontoret i större
utsträckning prövar fastighetsinnehavets strategiska betydelse utifrån ett ekonomiskt
perspektiv och ökad betoning på att realisera fastighetsvärden för alternativ användning i
kommunkoncernen.
Redovisningen avgränsas till befintligt fastighetsinnehav, som inte avyttras genom
projektutveckling, markanvisning eller exploatering genom detaljplan. Fastigheter som
omfattas av redan pågående ärenden vid tidpunkten för ärendets beredning nämns i
bilaga 1 för att ge en samlad bild av pågående ärenden avseende avyttringar i löpande
verksamhet. Dessa hanteras av kontoret och fastighetsnämnden enligt gängse ordning.
Nya ärenden tillkommer och avslutas dagligen så det är en snabbt föränderlig
ögonblicksbild. Identifiering av två ytterligare objekt har gjorts med anledning av
budgetuppdraget.
I sin roll som stadens markägare remitteras nämnden även fastigheter för hörande där
andra bolag och förvaltningar har bedömt fastigheter som möjliga att avyttra vid sin
beredning av budgetuppdraget. Fastighetsnämndens bedömningar av dessa remitterade
fastigheter hanteras i separat ordning och omfattas inte av detta ärende. Exempel på
ärenden där nämnden yttrat sig är dnr 1079/20 Avyttring av kommersiella fastigheter
inom Higab AB, samt dnr 1078/20 Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna
Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center. Ärendena
står under prövning av kommunstyrelsen, och är vid tidpunkten för denna tjänsteskrivelse
bordlagda till den 27 januari 2021.
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Gällande inriktning för stadens markägande1
Sedan 2015-12-15 anges följande inriktning och förhållningssätt som stöd för
fastighetsnämndens markägarroll:
1. Det kommunala markinnehavet ska ha en sådan omfattning och
belägenhet att det ger kommunen goda möjligheter att nå uppsatta mål.
2. Bebyggda fastigheter som kommunen inte behöver för egen verksamhet
eller av andra orsaker inte vill ha full kontroll över bör säljas till
marknadsvärden.
3. Obebyggda fastigheter (mark) bör inte säljas innan det framtida
utnyttjandet klargjorts nöjaktigt eller säljas till bolag i vilken kommunen
har majoritet.
4. Försäljning av fastigheter ska göras efter marknadsmässiga principer.
5. Markbytesaffärer och markförvärv ska användas för att ge tillgång till
mark som kan ge bättre förutsättningar att uppfylla kommunens mål och
strategier för stadsutveckling och andra angelägna kommunala ändamål.
6. Fastighetsnämnden ska sträva efter att upplåta så mycket av marken som
möjligt. Upplåtelser ska anpassas efter respektive områdes förutsättningar.
Hänsyn ska tas till att framtida exploatering inte äventyras.
6.1. Vid upplåtelse av mark inom stadskärnan, mellanstaden och de i
ÖP utpekade utbyggnads- och utredningsområdena (R1-R4), där den
slutliga användningen inte klargjorts, bör ändamålet vara av tillfällig och
tidsbegränsad karaktär. Upplåtelsetider ska i normalfallet villkoras på kort
tid, maximalt 5 år, och utan besittningsskydd.
6.2. Vid upplåtelse av mark i ytterområden, där den slutliga
användningen inte klargjorts, kan i normalfallet längre upplåtelsetider,
uppemot 10 år medges.
7. Vid upplåtelse, förvaltning och skötsel av mark och vattenområden ska
god biologisk mångfald bevaras och främjas i största möjliga utsträckning.
8. Möjlighet ska ges att utveckla odling och djurhållning på stadens marker
i ytterområden där så är lämpligt på ett sådant sätt att den inte äventyrar en
framtida exploatering.
Översyn av fastighetsinnehavet
Som ett led i att vara en aktiv och effektiv fastighetsägare har kontoret påbörjat en
översyn av fastighetsinnehavet och dess utveckling. Arbetet löper parallellt med att en ny
översiktsplan tas fram för stadens markanvändning med utblick mot 2070, och är tänkt att
vara färdigställt vid tiden för antagande av ny ÖP.
Syftet med markinnehavet är att ha rätt dimensionerat och rätt lokaliserat markinnehav
för att löpande tillhandahålla mark för de ändamål Staden har ett ansvar för, när behoven
uppstår. För att säkerställa detta kan kontoret behöva såväl avhända sig som förvärva
mark och övriga fastigheter. En viss omarrondering av den befintliga fastighetsportföljen
1

FN 2015-12-15 § 319 dnr 2524/14

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 3772/20

6 (13)

kan komma att föreslås. Fokus är långsiktig robusthet och genomförbarhet i närtid och
framtid.
Kort om översyn av fastighetsinnehavet
Arbetet har inletts med att definiera grader av strategiskt och icke strategiskt innehav
utifrån fastigheters ändamål och med utgångspunkt i den kommunala kärnverksamheten,
lagstadgade behov och styrning utifrån fastighetsnämndens grunduppdrag. Bedömningen
kopplas till olika tidsperspektiv. Principbild och kort beskrivning av kategorisering
nedan.

De rosa cirklarna:
Det innehav som är mest strategiskt och väsentligt definieras som Prio 1.
Tidsperspektivet är de närmaste tjugo åren och fastighetsinnehavet är sådant som har till
ändamål att uppfylla det kommunala grunduppdraget, kärnan, den närmast överblickbara
tiden. Här finns innehav för bostadsexploatering och t ex delar av sju utpekade
ytterstadsområden som kan utvecklas närmast. Innehav inom denna kategori måste finnas
i viss omfattning för att uppfylla prioriterade mål.
Prio 2 är innehav som fortfarande är väsentligt för att uppfylla det som, ur göteborgarens
perspektiv, förmodligen ses som en del i det kommunala grunduppdraget och
samhällskontraktet. Här kan te x innehav för viss sport, fritid och kultur för den stora
massan, samt innehav för näringsliv, finnas. Prio 3 och 4 är innehav som i längre
perspektiv kan bedömas strategiskt för att ha beredskap och rådighet att fortsatt utveckla
staden bortom den närmsta tidshorisonten. Här är perspektivet nya ÖPs bortre
tidshorisont 2070, men även längre. Här kan te x finnas delar av utpekade sju
ytterstadsområden som inte exploateras i första skedet. Här finns även innehav med
ändamål som inte är kommunal kärnverksamhet, utan te x statligt eller regionalt ansvar,
men viktigt för göteborgssamhällets funktionalitet, samt innehav med ändamål som
förmodligen bidrar till att staden är attraktiv att leva och verka i för olika grupper. Här
finns innehav som kan bidra till samhällets robusthet och uthållighet vid oväntade
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prövningar och innehav där samhällsnyttan, mer än den ekonomiska nyttan, kan ses på
längre sikt och i sammanhang med annan utveckling.
Ju snävare tolkning av befintligt innehavs strategiska betydelse ju mer spiller över till
innehav att avyttra.
De blå cirklarna:
Här skall cirklarna inifrån kärnan och ut symbolisera det som är minst strategiskt och kan
avyttras först och aktivt (batch 1), för att längre ut i lagren mer närma sig det som kan
betraktas ha grader av strategiskt värde. I ytterkanterna uppstår det överväganden där de
rosa och blå cirklarna förmodligen möts, när ett innehav har en lägre grad av strategisk
betydelse (rosa cirklarna) och kan behöva prövas för avyttring (blå cirklarna), för att t ex
realisera värden eller konkretisera innehavet.
Batch 1 rymmer innehav som tydligt betraktas som inte strategiskt för staden att ha kvar i
sin ägo, och där avyttring redan sker aktivt och löpande. Exempel är tomställda
kommunala lokaler utan behov för staden, bebyggda fastigheter i andra kommuner och
småhustomter.
Batch 2 symboliserar innehav där avyttring medges vid förfrågan (reaktiv avyttring).
Exempel är friköp av småhus, flerbostadshus och fastigheter för olika verksamheter
upplåtna med tomträtt och friköp av arrendefastigheter.
Batch 3 och 4 innefattar fastigheter där bedömningen huruvida det inte är strategiskt
innehav och därför bör avyttras blir svårare. Här finns fastigheter som inte hade bedömts
strategiska att förvärva idag, som inte är möjliga att stadsutveckla och som kanske inte
ger avkastning, men som inte heller utgör en kostnad eller belastning för staden att äga.
Andra pågående uppdrag eller ärenden som berör stadens ägande
Nedan några av de andra pågående uppdrag inom staden som berör stadens ägande.
•
•

•
•
•
•

•

Dnr 1079/20 Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB – bordlagt i
KS 2020-11-11 till 2021-01-27
Dnr 1078/20 Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården
718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center – bordlagt i
KS 2020-11-11 till 2020-01-27
Dnr 0082/19 Avyttring ej strategiska fastigheter inom Göteborg Energi Ab och
Göteborgs Hamn AB -bordlagt i KS 2020-11-11 till 2020-11-25
Dnr 0336/20 Överföring av lokaler från förvaltning till bolag – återremiss KS
2020-05-20, beredning pågår
Dnr 1006/18 Göteborg stads Lokalförsörjningsprogram – Policy för när staden
skall äga-hyra in skall tas fram– SLK leder, ej påbörjad
Dnr 5610/20 Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden - avyttring av Frihamnsområdet
är en av flera alternativa åtgärder som presenteras – antecknad FN, för beredning
hos KS
Dnr 1661/15 Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom
Göteborgs Stadshus AB:s lokalkluster, 2016-06-02, § 19 – delvis genomfört
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Upplägg för avyttring
När en fastighet eller område med fastigheter bedömts mindre strategiskt för kommunen
att äga finns alternativa förfaranden för avyttring.
Ett proaktivt förfarande innebär att kommunen aktivt erbjuder fastigheten eller området
till försäljning. Erbjudandet kan ställas öppet till marknaden eller riktas till en bestämd
krets t ex befintlig hyresgäst. Detta förfarande tillämpas av kontoret vid t ex försäljning
av småhustomter eller objekt som inte längre behövs i stadens verksamheter.
Ett reaktivt förfarande innebär att kommunen medger försäljning av en fastighet efter
förfrågan. Detta förfarande tillämpas t ex vid friköp av bostadsarrenden, tomträtter eller
vid försäljning av tillskottsmark.
Förslag till avyttring av fastigheter
De förslag till avyttringar och inriktningar som kontoret för fram i detta ärende
representerar innehav som i olika grad bedöms som icke strategiska. Prövning av
fastighetsinnehavet sker löpande hos kontoret och i takt med att översynen av
fastighetsinnehavet framskrider kan kontoret komma att föreslå ytterligare fastigheter för
försäljning. Arbete med att säkerställa behov av lokaler för kommunala ändamål och i det
uppdraget att även överväga ombyggnation eller förvärv av bebyggda fastigheter 2,
medför att försiktighet iakttas avseende avyttring av bebyggda fastigheter innan prövning
har gjorts.
Fastigheter som föreslås avyttras
Adress
Drottninggatan 33
Östra Hamngatan 11

Fastighet
Verksamhet
Tomtarea
Inom Vallgraven 19:5 Stadsmissionen
385
Nordstaden 24:10
Muséeum
993

Kommentar
KF prövning, beslut p 4
KF prövning, beslut p 3

För fastigheten på Östra Hamngatan 11 bedömer kontoret att det behövs ett principiellt
ställningstagande av kommunfullmäktige om avyttring skall prövas och för
Drottninggatan 33 överstiger beloppsmässigt fastighetsnämndens mandat för avyttringar.

Föreslagen inriktning för avyttring av upplåten tomträtt för annat än
bostadsändamål/övriga
Den mark som kommunen upplåtit med tomträtt har kommunen mycket liten rådighet
över. Tomträttshavarens ställning är stark, i mångt likvärdig med äganderätt, och endast
under särskilda betingelser kan kommunen få rådighet över marken. Kommunfullmäktige
har tidigare beslutat om att avyttring av bostäder - småhus och flerbostadshus - skall
medges. Det innebär att kommunen för dessa kategorier har bedömt fastigheterna som
inte strategiska att äga, förutsatt att tomträttshavaren vill förvärva.

2

FN 2019-10-21 §246 Dnr 6282/19 Hur och var behovet av skolor, förskolor och BmSS i de
centrala stadsdelarna kan tillgodoses
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Totalt upplåter staden drygt 9 700 tomträtter för småhusändamål. För fastställande av pris
finns en särskild beräkningsmodell beslutad. Förfrågningar från tomträttshavare att
friköpa tomträtten för sitt småhus inkommer löpande, och avyttring sker som ett led i
kontorets löpande verksamhet. Reaktiv avyttring tillämpas.
Totalt upplåter staden drygt 770 st tomträtter för flerbostadshus. Förfrågningar att friköpa
inkommer löpande. Beräkningsmodellen för fastställande av pris är under omarbetande
och är, när denna tjänsteskrivelse upprättas, bordlagd i fastighetsnämnden.3 Totalt upplåts
även 48 st tomträtter för studentbostäder.
Övriga – annat än bostadsändamål
För friköp av övriga tomträttsupplåtelser finns inget fattat principbeslut. I vardagstal
benämns dessa ofta som kommersiella tomträtter, vilket är något missvisande. Såväl
ändamål som tomträttshavare inom denna kategori är mångsidigt och innefattar allt från
små föreningar, scoutgårdar, muséer och parkeringsplatser till kommersiella aktörer med
småindustriell verksamhet, stora hotell och vårdinrättningar. Förfrågningar från
tomträttshavare om friköp hanteras ärendevis med en generellt alltmer tillåtande
inställning från kontorets och nämndens sida. Reaktiv avyttring tillämpas. Under senare
år har en praxis utvecklats som kontoret nu föreslår beslutas för att öka tydlighet,
förutsägbarhet och snabbare handläggning vid förfrågningar.
Totalt upplåts ca 740 tomträtter inom denna kategori varav drygt 600 betingar bedömda
marknadsvärden av betydelse, sammanlagt drygt 3,3 Mdkr. Inom kategorin har kontoret
bland annat identifierat fastigheter upplåtna med tomträtt för samhällsändamål till Västra
Götalands Regionen som en grupp fastigheter mindre strategiska för kommunen att äga
och med betydande sammantagna marknadsvärden. Inom gruppen finns även ett flertal
fastigheter upplåtna till helägda eller delägda kommunala bolag.
Förslag till inriktning, beslutspunkt 1:

Friköp av tomträttsupplåten fastighet för annat ändamål än
bostad, skall medges om inte särskilda skäl talar emot, te x att
genomförande av stadsutveckling hindras. Friköp sker till
marknadsvärde med beaktande av om fastigheten bedöms
färdigutvecklad.
Friköp av tomträtter sker idag till marknadsvärde. Tilläggsköpeskilling tillämpas om
fortsatt utveckling eller ändrad användning bedöms möjlig.

Föreslagen inriktning för avyttring av mark med restriktioner
Nästan 30% av kommunens ägda mark, 7 000 hektar av totalt 25 100 hektar, är belagd
med någon form av restriktion eller skydd såsom riksintresse, naturreservat,
naturskyddsområde, strandskydd och biotopskydd.
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Markanvändningen kan inom delar av dessa områden sägas ha nått ett stadie där det
framtida nyttjandet klargjorts nöjaktigt, och därför inte inom överskådlig tid kommer att
bli föremål för stadsutveckling. Fastighetsnämndens uppdrag är bl a att strategiskt
markförsörja för olika ändamål, att ansvara för exploatering och bostadsförsörjning och
att genom budgetuppdraget identifiera icke strategiskt innehav möjligt att avyttra.
Inför det fortsatta arbetet med att ytterligare konkretisera inriktningen för det framtida
markinnehavet föreslår kontoret att en principiell inriktning beslutas som ger tydligare
stöd för avyttring. Restriktionerna i sig medför, tillsammans med lagstiftning för skydd av
jordbruksmark och utpekad markanvändning i översiktsplanen, ett skydd mot ändrad
användning i annan ägares hand. Kontoret föreslår i nuläget inte konkreta objekt för
avyttring, men bedömer att en beslutad princip kan utgöra stöd vid överväganden och
underlätta en snabbare handläggning vid förfrågningar om förvärv.

Förslag till inriktning, beslutspunkt 2:
Försäljning tillåts av fastighet belagd med restriktion, såsom
t ex naturreservat och strandskyddad mark, som innebär att
stadsutveckling inte är möjlig under överskådlig tid.

Förvaltningens bedömning
Staden gjorde omfattande markförvärv under 60-70-talen. De formulerade inriktningar
och befogenheter som gällt för nämnden har inneburit en tillämpning som präglats av
försiktighet och restriktivitet i avyttring4. En mer tillåtande tillämpning och viss
utvidgning av mandatet har skett men staden besitter alltjämt ett omfattande
markinnehav. Sannolikt hade motsvarande förvärv inte gjorts i samma grad idag, men det
stora markinnehavet ger goda möjligheter att påverka stadens utveckling. Som exempel
har sju ytterstadsområden nyligen identifierats som möjliga för kommande
stadsutveckling i förslaget till ny ÖP, där staden sammantaget äger mer än halva arealen.
Samtidigt är rådigheten och utvecklingsmöjligheten över andra, ansenliga, arealer
begränsad i olika grad.
Läget i omvärlden har visat behov av att vara beredda på det oväntade och att behov
snabbt kan förändras. Kontoret har i minne att ett år ha avyttrat fastigheter som bedömts
inte behövas i stadens regi för att enbart något år senare stå inför en stor flyktingvåg med
behov av snabba bostadslösningar som blir kostsamma och som inte heller helt enkelt kan
avvecklas. Nu pågående är det en pandemi som prövar samhällets och stadens funktioner.
Sverige och världen har utöver detta även ett annat säkerhetspolitiskt läge än vi vant oss
vid och rustning för att bygga upp landets robusthet pågår. Främmande makt genomför
strategiska uppköp av bolag och verksamheter. Kartläggning av om de strategiska
uppköpen även omfattar markarealer och bebyggda fastigheter i sig saknas.

4

FN 2015-12-15 § 319 dnr 2524/14 Det kommunala markägandet-inriktning och förhållningssätt
främst punkten 3, samt fastighetsnämndens reglemente 2 kap 3§, numer är nämndens mandat att
avyttra 10.000 kvm mark utanför planlagt område, tidigare var det 5.000 kvm.
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Avyttring skall ske till marknadsmässigt pris. Pandemins påverkan på samhällsekonomi
och fastighetsmarknad är svår att överblicka och prognoser av marknadens
betalningsförmåga och fastigheternas värde är behäftade med större osäkerhet än normalt.
Det pågår samtidigt flera uppdrag och ärenden rörande stadens ägande med avyttringar
som möjligt alternativ. Avvägning av stadens sammantagna förslag till avyttringar av
fastigheter behöver göras i ett sammanhang och med beaktande av vilken påverkan på
pris och marknadsvärden som stora utförsäljningar av kommunalt fastighetsinnehav kan
få.
De förslag till avyttringar som lämnas av kontoret avser innehav som inte bedöms som
nödvändigt för genomförandet av stadens uppdrag. Det är exempel på fastigheter som inte
inom överskådlig tid behövs för stadsutveckling, försörjning av kommunala ändamål, för
genomförande av pågående utvecklingsprojekt eller som inte tillför en avgörande
samhällelig nytta inom kommunens grunduppdrag. Efterhand som arbetet med översynen
av markinnehavet får en mer konkretiserad inriktning och att arbetet med ny ÖP och
behoven av kommunala bebyggda fastigheter tydliggörs, kan kontoret komma att föreslå
ytterligare fastigheter för försäljning.
Kontoret föreslår en principiell inriktning som väntas öka tydligheten och
förutsägbarheten att tomträttsupplåtna objekt kan avyttras. Det finns tomträtter som
visserligen kan finnas inom stadsutvecklingsområden, men där kommunen i praktiken har
liten rådighet över tomträtten. Föreslagen inriktning medger avyttring av tomträtter för
bland annat samhällsviktig verksamhet, men där kommunalt ägande inte är nödvändigt.
Möjlighet att neka avyttring vid förfrågan behöver alltjämt finnas för att säkerställa
rådighet över tillräckligt innehav för t ex kommunala ändamål så att stadsutveckling kan
genomföras.
Ärendet innehåller förslag till inriktning för att tillåta avyttring av fastigheter med
restriktioner, tex naturreservat. I vilken mån det finns intresse och någon marknad av
betydelse för att förvärva fastigheter belagda med restriktioner är svårt att bedöma baserat
på de enskilda förfrågningar som inkommer. Sannolikheten för stora avyttringar bedöms
som låg, men skulle intresse och marknad finnas kan det innebära en påverkan på
sysselsättningen inom park och naturförvaltningen såsom förvaltare av mark inom
reservatsområden.

Hemställan om kommunfullmäktiges prövning
Ärendet innehåller ställningstaganden som kontoret anser vara av principiell art, och som
därför bör ställas under kommunfullmäktiges prövning.
Avyttring av tomträttsupplåtna fastigheter som inte är bostäder
Motsvarande inriktningsbeslut avseende bostäder har tidigare fattats av
kommunfullmäktige och kontoret bedömer därför frågan vara av principiell betydelse.
Avyttring av fastigheter med restriktioner
Kontoret bedömer frågan vara av principiell betydelse när det gäller att ytterligare
konkretisera inriktningen för stadens ägande av fastigheter där stadsutveckling och
exploatering inte möjliggörs under överskådlig tid.
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Avyttring av fastigheten Inom Vallgraven 19:5
Fastigheten bedöms ha ett marknadsvärde som överstiger 30 Mkr och därmed
fastighetsnämndens bemyndigande för avyttringar av fast egendom. Kommunfullmäktiges medgivande krävs därför.
Fastighet erhållen genom testamente
Staden har genom testamente erhållit fastigheten Nordstaden 24:10, Östra Hamngatan 11,
där Medicinhistoriska muséet huserar. Fastighetskontoret anser frågan om lämpligheten
att avyttra donerad egendom som principiellt viktig, och efterfrågar därför
ställningstagande av kommunfullmäktige innan utredning inleds.

Martin Öbo
Fastighetsdirektör

Karin Frykberg
Avdelningschef

Protokollsutdrag
Park och naturförvaltningen
Västra Götalandsregionen
Stadsmissionen
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